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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BANAT" AL JUDEȚULUI TIMIŞ

Principalele reguli și măsuri generale de prevenire și stingere
a incendiilor pe timpul utilizării focului deschis
(1) În perioadele de caniculă, secetă prelungită, în locuri cu pericol de incendiu şi pe

timp de vânt, arderea vegetatiei uscate și a resturilor vegetale este interzisă;
(2) Arderea vegetaţiei uscate si a resturilor vegetale este strict interzisa dacă nu
se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru
prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind
bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC 6.2), reglementate prin
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 352/2015;
(3) Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai cu
acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi după informarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cu respectarea reglementărilor privind
utilizarea focului deschis conform Ordinului ministrului internelor şi reformei
administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 605/579/2008 precum
şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 163/2007-art.97;
(4) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurânduse supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea
activităţii;
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie,
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textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri
corespunzătoare.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile,
fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, în conformitate cu
H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500
lei.
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